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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 
În data de 06 septembrie 2018, o delegaŃie română condusă de 

preşedintele Comisiei NaŃionale de Strategie şi Prognoză a avut o 
întâlnire de lucru cu domnul Xavier Ragot, preşedinte al Observatorului 
Economic Francez (OFCE), precum şi cu şefii pricipalelor deprtamente 
de analiză şi prognoze macroeconomice din cadrul OFCE. 

Obiectivul principal al acestei întâlniri a fost acela de a pune 
bazele unei colaborări instituŃionale între OFCE şi Consiliul de 
Programare Economică şi Comisia NaŃională de Strategie şi Prognoză. 

În acest context, preşedintele Ragot a prezentat organizarea 
specifică a OFCE şi principalele atribuŃii. OFCE este un organism 
independent înfiinŃat printr-o convenŃie dintre Guvernul francez şi 
FundaŃia NaŃională Franceză pentru ŞtiinŃe Politice. OFCE elaborează 
analize şi cercetări economice cu implicarea mediului universitar francez 
pe care le transmite factorilor de decizie de la nivelul guvernamental. 

Partea română a evidenŃiat faptul că o astfel de conlucrare între 
mediul unversitar şi instituŃii guvernamentale a fost dezvoltat şi în 
România prin crearea CPE care are în componenŃă personalităŃi ale 
mediului academic şi universitar român. 

În cadrul întâlnirii de  lucru s-a convenit încheierea, în perioada 
următoare, a unui Memorandum de colaborare instituŃională precum şi 
câteva acŃiuni comune imediate care să se desfăşoare chiar înainte de 
existenŃa unui cadru reglementat de colaborare. 

Preşedintele OFCE, domnul Ragot, a subliniat faptul că OFCE are 
nevoie de o analiză mai aprofundată asupra economiei României, dar şi 
a Ńărilor non euro din zonă (Polonia, Ungaria, Bulgaria, Republica Cehă) 
care să completeze analizele şi prognozele OFCE despre zona euro. 



2 

 

Un al doilea subiect convenit l-a reprezentat o cercetare comună 
referitoare la procesul de convergenŃă în UE, partea română subliniind  
înfiinŃarea de către guvern a Comisiei NaŃionale de fundamentare a 
Planului naŃional de adoptarea a monedei euro şi existenŃa deja a unor 
studii de fundamentare despre convergenŃa economiei româneşti. 

Cel de-al treilea subiect îl reperzintă conlucrarea în cadrul unor 
proiecte europene şi îndeosebi în ceea ce priveşte productivitatea şi 
competitivitatea care astăzi sunt teme de mare interes pe agenda 
europeană. 

Preşedintele Comisiei NaŃionale de Strategie şi Prognoză a 
adresat invitaŃia reprezentanŃiilor OFCE de a continua dialogul la 
Bucureşti. Preşedintele OFCE a acceptat această invitaŃie, urmând să 
se organizeze în colaborare un seminar pe probleme de analiză şi 
previziune macroeconomică până la finalul acestui an.  

 


